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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 ۱۲/۰۳/۲۰۱۵                                                                              صالحه وهاب واصل

 

 به مناسبت چهاردهمین سالگرد نابودی بت بامیان

وی و ُپر بها ترین سرمایه های معنو در کنار ن متوالی اسیر پنجۀ خصم بوده است ملت نجیب افغانستان طی سالیا

را در برابر  مردمی و تأریخی اش ترین و با ارزش ترین سرمایه های ملی،، بزرگ عزیز ترین افراد خانواده اش

های بیگانگان بی حیایی و دست درازی  ،انواع گوناگون وحشت و خشونت که زادۀ جهل و نادانی آکنده از وقاحت

جنگیده و ره ایستاده و در برابر آن با انرژی و توانایی ایمان دو با انواع مظالم را متقبل شده .از دست داده استه، بود

به مرور زمان اثرات آنرا بر ذهن و جسم، آرام آرام  ؛. مبرهن است که هیچ ستمی را نمی توان فراموش کرد امااست

که انتظار  تا جهان است در صفی قرار نخواهددر بامیان عملیست که « بودا»میتوان کاهش بخشید. اما؛ نابود ساختن 

باشد. قلم این ناتوان فقط کوشیده با سیاه کردن این صفحه شمۀ از احساس رنج آور  عفو در آن وجود داشتهیک در صد 

نظر قرار و درد بی درمان خود و هموطنانش را با قصور تمام بیان کند. امید است مورد قبول و عالقۀ شما صائبان 

 گرفته لحظاتی را که با این سروده می گذرانید پر بار باشد.

 شرم زمانه

 وه بینــد جهــــل تــــام تــــجــا چشمی کـــبیـارم از ک

 وـــرم دنیــــا، زین نظام تــــکجـا گردم نهــــان از شـ

 خباثت شد به اوجش، مرگ وجدان را بــه بــــار آورد

 ونشــــان انتقــــام تــــاز وقـــاحت شــــد « بـودا»که 
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 کـار هـــر خس روی بحــر دین ،ـد بت شکستننبـاشـــ

 وای غـــــافل، مقــــام تـــــ چو ابـراهیم ادهم بــایــــد،

 نبـود پــــاداش این ملت، پس از سـی ســــاِل وحشــتزا

 ویــــار خـــود، عــــوام تــــنــد مرگ تــــاریخ دکه بی

 گریبـــان پــــاره می ســازیم در غربت ز نـــاچــــاری

 وایـــۀ ملی، بــــه کـــام تـــپــاشــد از هم این سـرمکه 

 بـــاشـــــد ونـی و دزدی و قتـــل آئیـن تـــاگــر ویـــرا

 وبــه گوش هیچ دینــــداری نمـــی شــینــــد پیـــام تــــ

 خــدا عـلـــم و محبت را هــــدایت کـــــرده بهــــر مـــا

 وـی شود در گیر دام تــک« واِهب»به مکــر و بــازی 
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